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Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 6-án meg-
tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: 

Dienes Attila, Emődi Imre Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Madarasi Imre, 
Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán, Szathmári Istvánné és 
Vincze László önkormányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Répászky Gabriella törzskari 
csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Szabó István 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola igazgatója, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető és 1 fő érdeklődő 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti az ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, 
meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, azon tizenegy ön-
kormányzati képviselő jelen van. Távolmaradását jelezte: Csoma János, Dr.Horváth Lajos 
és Szász Gábor. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. A 13. napirendi pontot javasolja kiegészíteni egy most elkészí-
tett, 13/2. szóbeli előterjesztéssel. Ugyanis a délelőtt folyamán tartotta meg ülését a Tisza-
füred Kistérség Többcélú Társulása, ahol kérésként hangzott el, hogy a szociális alapszol-
gáltatások infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat tervezői díjának megelőlegezé-
séről is döntsenek, mivel azt a társulás nem tudja felvállalni.  
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, tizenegy 
igenlő szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelen-
tés. 
 
Dienes Attila felveti, az utóbbi napokban tele van a tv, rádió vele, hogy a svájci franknak 
mennyire az egekbe szökött az ára és ez milyen hatással volt a kötvény értékére. Mert ami-
kor legutóbb ennyire emelkedett a svájci frank a tartozás nem 1,1 milliárd lett, hanem már 
1,2 milliárd. Most ugye az egekben volt a svájci frank is, ez mennyi terhet ró az önkor-
mányzatra. 
 
Szabó András polgármester úgy gondolja, hogy ez a kötvényt nem befolyásolta, de felkéri 
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezetőt, hogy a választ adja meg a felvetett kérdésre. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, tekintettel arra, hogy a kötelezettség visszafizetésére 2012-
től kerül sor, attól kezdve kezd el az önkormányzat törleszteni, ezért realizálódni az árfo-
lyamveszteség nem realizálódik. Akkor történhet realizálódás, ha elkezdenek törleszteni, és 
a törlesztés időpontjában magasabb az árfolyam, mint amikor felvették ezt a hitelt.  
 
Szathmári Istvánné köszöntés után megkérdezi, hogy az elmúlt testületi ülésen volt egy 
előterjesztése ad-hoc bizottság felállítását illetően és nem látja a testületi anyagban.  
 
Szabó András polgármester válasza, most a jegyző asszony nincs az ülésen, de ő nézett 
utána törvényileg, hogy mivel jár ez. Több okból sem lehet létrehozni ezt az ad-hoc bizott-
ságot, a törvény szerint meg kell jelölni pontosan a feladatát és utána lehet felállítani az ad-
hoc bizottságot. Másik kiírás, másik lényeges szempont, azokat, akiket javasolt a képviselő 
asszony nem tudják bevenni, mert nem lehet önkormányzati dolgozó és a képviselőtestület 
tagjainak a száma több kell, hogy legyen. A legfontosabb az, amíg nem lesz megjelölve 
pontosan a feladat, addig nem lehet létrehozni a bizottságot.  
 
Szathmári Istvánné úgy véli, egy adatpontosításra kereshették volna és akkor lehetett 
volna egyeztetni, de köszöni szépen. Köszöni, de akkor más megoldást fog keresni.  
 
Szabó András polgármester miután további közérdekű kérdés, bejelentés nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy az elfogadott napirendi javaslat szerint folytassák munkáju-
kat. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Kunhegyes Város 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta. 
Elnök úr nincs jelen az ülésen, de írásban a bizottság állásfoglalását a rendelkezésükre bo-
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csátotta. A költségvetés módosítását a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasol-
ja. A módosítást azért kellett megtenni, mert a felhalmozási kiadások és bevételek között a 
funkcióbővítő pályázat támogatását külön soron kell hozni és ezt a gördülő táblázatban is 
meg kellett tenni. 
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a rendeletet kilenc igenlő szavazattal - minősí-
tett többséggel -, két tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

16/2010. (VII.07.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban 
című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat keretében 
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyá-
ban feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő településfejlesztési pályázathoz 
kapcsolódó munkálatokra közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ezt tartalmazza az előterjesz-
tés. Ugyanakkor a bíráló bizottságot is fel kell állítani. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait döntsenek. Aki elfogad-
ja a feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírását, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
145/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvaló-
suló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában feltételes, egyszerű 
közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
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Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján egyszerű közbeszerzési eljárást 
indít Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” című, ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságot is 
létre kell hozni, tagjainak javasolja: Vincze Lászlót, Nagy Kálmánt, Rizner Lajost, Bakos 
Lászlót és Lódi Tündét megválasztani. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
146/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvaló-
suló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyban kiírt közbeszerzési eljá-
ráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat kereté-
ben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 
(öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Nagy Kálmán  önkormányzati képviselő 
  Rizner Lajos  az Egyháztanács világi elnöke 
  Bakos László  közbeszerzési tanácsadó 
  Lódi Tünde  vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban 
című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat keretében 
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyá-
ban feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírá-
sáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés szintén az előző pályázathoz kap-
csolódik, a szobor megalkotására kell feltételes, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást 
kiírni. Ugyancsak szükséges a bíráló bizottság felállítása is.  
 
Kun Istvánné megkérdezi, a feltételes, hirdetmény nélküli eljárás pontosan mit takar. 
 
Lódi Tünde válasza, feltételes a közbeszerzési eljárás tekintettel arra, hogy a függvénye 
ennek a szoborállításnak a másik, már az előzőekben elfogadott eljárás sikeres lefolytatása. 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására az ad jogalapot, hogy a képviselőtes-
tület már elfogadta, ahogyan már azt az előterjesztés is tartalmazza, hogy Szabó György 
műalkotása kerül elhelyezésre a létrejövő parkban. A szerzői jogok védik ezt a műalkotást, 
így a Kbt. lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerűbb és rövidebb eljárást alkalmazzanak. 
 
Szabó András polgármester miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy szavazzanak. 
Aki elfogadja a feltételes, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás kiírását, az kézfelnyúj-
tással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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147/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvaló-
suló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyában feltételes, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján feltételes, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indít Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat kereté-
ben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyá-
ban. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester a bíráló bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot 
teszi: Vincze László, Nagy Kálmán, Rizner Lajos, Bakos László és Lódi Tünde.  
Kéri, aki a fentiek szerinti összetételben a bíráló bizottsággal egyetért, az kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
148/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvaló-
suló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljá-
ráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Vá-
rosban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat kereté-
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ben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 
(öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Nagy Kálmán  önkormányzati képviselő 
  Rizner Lajos  az Egyháztanács világi elnöke 
  Bakos László  közbeszerzési tanácsadó 
  Lódi Tünde  vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI  PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a közbeszerzési terv már korábban elfogadásra 
került, azonban ha valami miatt változás következik be, akkor azt a tervben is át kell ve-
zetni. Most a szobor miatt kell módosítani a tervet. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a módosított köz-
beszerzési tervet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
149/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján készült 2010. évi 
közbeszerzési terv módosítását 
 

e l f o g a d j a. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” 
című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításá-
hoz szükséges projektmenedzsment kiválasztásához 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, szintén a funkcióbővítő településfejlesztési pályá-
zathoz projektmenedzser kiválasztásáról van szó. A képviselőtestület tagjai megkapták ki 
adott be ajánlatot. Felhívja a figyelmet, hogy az első oldalon van egy számelírás, 6 millió 
Ft helyett 66 millió Ft került oda.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, a beadott ajánlatok közül a Tisza-tó Fejlesztési Kft. 
Kisköre ajánlatát javasolja elfogadni. Bruttó megbízási díj: 5.900 ezer Ft.  
Kéri, aki elfogadja a javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
150/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendsze-
rében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításához szükséges projektme-
nedzsment kiválasztásához. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellá-
tásával: 
 
- javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítása, Gant diagram sze-

rinti közös ütemterv meghatározása, 
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- egyeztetések szervezése, lebonyolítása (kivitelezők, szolgáltatók, árubeszer-
zések, szakértők, műszaki ellenőrök koordinálása), 

- felelős hatóságok és az Európai Unió szervei által a végrehajtás során meg-
követelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása, 

- szakmai, pénzügyi feladatok elvégzése a támogatási szerződésben szereplő 
zárási időpontig: 

o előrehaladási jelentések, zárójelentés, fenntartási jelentések elkészí-
tése, 

o pénzügyi feladatok koordinálása: az elszámolások, kifizetési kérel-
mek és a záró pénzügyi jelentés elkészítése 

- a projekt fenntartási időszakában a projekt fenntartási jelentések elkészítése, 
- monitoring, belső értékelési rendszer kialakítása, 
- kockázatok kezelésének támogatása, változtatás és változásmenedzsment, 
- változások és kapcsolódó problémák menedzselése, 
- minőségbiztosítás, 
- projekt kommunikációjának menedzselése, 
- projekt adminisztráció 
 

megbízza 
Tisza-tó Fejlesztési Kft-t  

(székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth u. 7., képviseli: Scitovszky Angelika 
ügyvezető) 

 
A bruttó megbízási díj:  5.900.000 Ft, azaz: Ötmillió-kilencszázezer forint. 
 
A projektmenedzsmenti feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Ön-
kormányzata a 2010-2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Konultáció’96 Bt.  5000 Szolnok, Ostor u. 5. 
5. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth u. 7. 
6. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TIOP 1.1.1-09/1 azonosító számú pályázat keretében „ta-
nulói laptopok és szoftverek beszerzése” tárgyában általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a TIOP pályázat keretében tanulói laptopok beszer-
zésére közbeszerzési eljárás kiírásáról kell dönteni.  
 
Dienes Attila kérdezi, ennek a pályázatnak mennyi az önrésze és hogyan kell fizetni. 
 
Répászky Gabriella válasza, ezt a pályázatot nem a pályázati csoport kezeli, de informá-
ciói szerint 100 %-os támogatottságú, nincs önrésze.  
 
Nagy Kálmán ezt az információt meg tudja erősíteni, az ő intézményük is nyert ilyen tá-
mogatást. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
151/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázat kere-
tében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyá-
ban feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján egyszerű közbeszerzési eljárást 
indít „A TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázat keretében tanulói lapto-
pok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
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7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságot is 
létre kell hozni. A bizottság tagjának javasolt személyek a határozati javaslatban feltünte-
tésre kerültek, mivel személyük ellen kifogást nem emelt senki, így szavazásra teszi fel a 
kérdeést.  
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
152/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázat kere-
tében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgy-
ban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „A TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázat ke-
retében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések be-
szerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánla-
tok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László   önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Madarasi Imre   önkormányzati képviselő 
  Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
  Barabás Attila   informatikus 
  Lódi Tünde   vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés viziközmű társulati kölcsön visszafizetésének átütemezésé-
ről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a viziközmű társulati kölcsön át-
ütemezéséről szól. 16.124 ezer Ft-ot kértek, az OTP hozzájárul az átütemezéshez a felso-
roltak szerint. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte és a javaslatot a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szathmári Istvánné kérdezi, hogy ezt a kölcsönt ki fogja visszafizetni.  
 
Szabó András polgármester válasza, hogy a társulat. 
 
Kun Istvánné kérdezi, van egy mondat, hogy a társulat kezdeményezni fogja a lakossági 
tartozások adók módjára történő behajtását. Mennyi ennek a realitása.  
 
Szabó András polgármester válasza, 58 millió Ft van a számlán, és a 16 millió Ft hiányzik 
róla.  
 
Dienes Attila megkérdezi, nem lehetne a kunhegyesi lakosokat biztatásra buzdítani, hogy 
fizessenek. Rózsa Lajos úr írhatna egy cikket a kunhegyesi újságban és tájékoztatná a la-
kosságot. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy erre van lehetőség, de a társulás minden érintett 
lakosnak kiküldte a tájékoztatást. 
 
Vincze László alpolgármester kiegészítésként elmondja, a tegnapi nap volt a víziközmű 
társulat küldöttgyűlése, ahol tárgyalták ezt a javaslatot. Minden egyes lakosnak, illetve 
cégnek, akinek tartozása van, kiment a felszólítás és azért van lehetőség most már az ön-
kormányzat részéről a behajtásra. Az OTP-nél a lakossági LTP kifutott, átkerült a 
viziközmű társulathoz és az át tudja adni az önkormányzatnak, és ha máshogy nem, adók 
módjára behajtható. Rózsa Lajos elmondta, már többen reagáltak a felhívásra, és nem 
szándékoznak megvárni a behajtást, önként kérték a csekket, a rájuk tartozó részt fizetik.  
A képviselő úr kérését továbbítják a viziközmű társulat felé.  
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, hogy a viziközmű társulat elnöki posztjára ezek után van 
még szükség, mivel befejeződött a befizetés. Felesleges kiadásnak tartja, a továbbiakat egy 
ügyintéző is el tudná intézni.  
 
Vincze László alpolgármester válasza, a második ütem még ez után kezdődik. A feladat 
nagyobbik része még hátra van. A második ütem, melynek során majdnem teljes egészében 
lefedésre kerül a városban a hálózat a tavasszal indul. Ez hangzott el tegnap a küldöttgyű-
lésen. Oda még most is fizetik a később csatlakozók a hozzájárulást.  
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Szabó András polgármester elmondja, az egész beruházás 2,2 milliárd összegű, Abádsza-
lókkal közös a pályázat. Mivel ez gazdasági tevékenység, hasznot is hozhat, maximális, 85 
%-os intenzitással tudja az EU támogatni. Ez azt jelenti, hogy kb. 300 millió Ft az, amit 
egyrészt a lakosság, másrészt az önkormányzat fizet meg. Az egész pályázat még nincs 
lezárva. Elég sokáig húzódnak az EU-s pályázatok, ezt már hamarabb meg kellett volna 
kezdeni, már többször volt róla szó, hogy elkezdhetik, most a tavaszi időpont az reálisnak 
látszik.  
Miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy nem-
leges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
153/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
víziközmű társulati kölcsön visszafizetésének átütemezéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik: 

 
1. A Képviselőtestület a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 

(székhelye: 5340 Kunhegyes, Ady Endre út 3., adószáma: 12034829-1-16) 
által, Kunhegyes Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása mel-
lett az OTP Bank Nyrt-től a 2006. május 15-én kelt, 1-2-06-4500-0408-6 
szerződésszámú, Ö-4500-2006-002600 centúrakönyv-számú kölcsönszer-
ződés alapján felvett kölcsön e határozat 2. ) pontja szerinti átütemezését  
 

tudomásul veszi. 
 

2. Az 1.) pont szerinti kölcsön visszafizetésének ütemezése: 
2010. július 31-ig 895.802 Ft 
2010. augusztus 31-ig 895.802 Ft 
2010. szeptember 30-ig 895.802 Ft 
2010. október 31-ig 895.802 Ft 
2010. november 30-ig 895.802 Ft 
2010. december 31-ig 895.802 Ft 
2011. január 31-ig 895.802 Ft 
2011. február 28-ig 895.802 Ft 
2011. március 31-ig 895.803 Ft 
2011. április 30-ig 895.803 Ft 
2011. május 31-ig 895.803 Ft 
2011. június 30-ig 895.803 Ft 
2011. július 31-ig 895.803 Ft 
2011. augusztus 31-ig 895.803 Ft 
2011. szeptember 30-ig 895.803 Ft 
2011. október 31-ig 895.803 Ft 
2011. november 30-ig 895.803 Ft 
2011. december 31-ig 895.803 Ft 
Összesen: 16.124.446 Ft 
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 

teendők elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 
 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Rózsa Lajos a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat elnöke 
5. OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének 
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezői 
szerződés kiegészítéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem pályázatának kivitelezői szerződés 
kiegészítéséről szól az előterjesztés. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy nem-
leges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
154/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 
Konzorcium”-mal kötött Vállalkozási szerződés kiegészítéséről. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhe-
gyesen, 2009. december 23-án a Kunhegyes 2009 Konzorciummal kötött Épí-
tési Vállalkozási Szerződés kiegészítéséhez az alábbiak szerint:  
 
1. A Határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészí-

tés aláírást követően az Építési Vállalkozási Szerződés mellékletét képezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészíté-
sének aláírására, valamint a pályázat Támogatási Szerződésével kapcsola-
tosan a Közreműködő Szervezet felé történő bejelentés megtételére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének 
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében könyvvizsgálói 
feladatok ellátására kötött szerződés módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem építés pályázatának könyvvizsgálói 
feladataira kötött szerződés módosításáról szól az előterjesztés. 
Kérdés, vélemény nem volt, ezért kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javasla-
tot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy nem-
leges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
155/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében könyvvizsgálói feladatok ellátá-
sára kötött szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Tóthné 
Hegedűs Mária könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 
 
1. A Szerződés 3. pontja helyébe a következő lép:  

 
„3. Megbízási díj és annak megfizetése: 
 
3.1. Az 1.1. pontban említett munka elvégzéséért járó díj 2.496.000 Ft 

(azaz: Kettőmillió-négyszázkilencvenhatezer forint), amely összeg nem 
tartalmazza az ÁFA-t.  
Az önkormányzat a könyvvizsgálói díjat az alábbi részletekben fizeti 
meg: 
2010. I. félévi teljesítések ellenőrzését követően 25 % 
2010. III. negyedév ellenőrzését követően  25 % 
A helyszíni munka befejezését követően  25 % 
A könyvvizsgálói jelentés kibocsátását követően 25 % 
 

3.2. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. 
3.3. A fizetés a számla kibocsátásának dátumától számított 8 napon belül 

esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Társaság jegybanki alapkamat-
nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.” 

 
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a megbízási 

szerződés módosításának aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfej-
lesztési Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosí-
tó jelű pályázat előírásainak teljesítéséhez szükséges könyvvizsgálói fel-
adatok elvégzéséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő településfejlesztési pályázathoz 
könyvvizsgálói feladatok ellátására kértek be árajánlatot. Három ajánlat érkezett, amelyek 
áttanulmányozása alapján a Tisza Bross Audit Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
156/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendsze-
rében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításához szükséges könyvvizsgáló 
kiválasztásához. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó – a könyvvizsgálói standardok és a 
pályázat szabályzatainak megfelelően ellátandó – könyvvizsgálói feladatok el-
látásával 

 
megbízza 

a TISZA BROSS AUDIT Kft-t 
(székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b.,  
képviseli: Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató). 

 
A bruttó megbízási díj: 1.140.000 Ft + ÁFA, azaz: Egymillió-
egyszáznegyvenezer forint + ÁFA. 
 
A könyvvizsgálói feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormány-
zata a 2010-2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szerződés megkötésére.  
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. TISZA BROSS AUDIT Kft. 5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b. 
5. Megyesi Tibor MKVK 5008 Szolnok, Ybl M. u. 13. 
6. Kontrollpont Bt. 5100 Jászberény, Szőlő u. 3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeiben történő 
bérmegtakarításról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az önkormányzati intézményekben 
történő bérmegtakarításról szól, ami úgy gondolja pontosan meg van indokolva. A Pénz-
ügyi Bizottság az előterjesztést véleményezte, az állásfoglalás alapján a javaslatot elfoga-
dásra javasolja a képviselőtestületnek. 
Van-e kérdés – kérdezi. 
 
Szathmári Istvánné véleménye, megint olyan jó munkát végeznek, megint elkezdenek a 
gyerekeiken spórolni, jó gazda módjára. Úgy tudja Gyányiné Viola megindokolta a lét-
számát és szeretné igazgató úrtól hallani, valóban arról van-e szó, hogy feleslegessé válnak 
pedagógusok.  
 
Szabó István igazgató válasza, felesleges pedagógus soha nincs, mert rengeteg feladat van 
az iskolában. Ami a bérmegtakarítást elindította a csoportok számának, és osztályok lét-
számának csökkenése. Polgármester úrral erről egyeztettek és az iskola is azon volt, hogy 
lehetőleg tartsanak meg mindenkit, ugyanakkor a takarékossági szempontokat nyilvánva-
lóan meghatározta az osztálylétszám csökkenés. Ezért kérték azt, hogy ne egyértelműen 
létszámcsökkentésről legyen szó, hanem bérmegtakarításról és az iskola lehetőségeihez 
képest próbálja azt eldönteni, illetve megoldani, hogy a feladatok ellátásra kerüljenek és a 
létszámkeret se csökkenjen, ideális esetben 4 fővel. Azt meglátják, hogy milyen mozgási 
lehetőségük lesz. Ez az alapja az egésznek. Elég sok egyeztetést hajtottak végre, volt is 
bőven miről beszélni, de a takarékossági szempontokat az iskolának is figyelembe kell 
venni. 
 
Szathmári Istvánné további kérdése, hogy ez nem fog az oktatás kárára válni. Tudomása 
szerint a szakiskolában még létszámhiánnyal is küzdenek, elég nehéz megoldani a helyet-
tesítést, ha elmegy egy pedagógus táppénzre.  
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Szabó István igazgató válasza, valóban problémákat okozott a szakiskolai részen a félév-
kor történt létszámcsökkentés. Végül is abban bíztak, sikerül a Munkaügyi Központon ke-
resztül olyan személyt kapni, aki ott is be tud helyettesíteni, de nem sikerült teljes mérték-
ben megoldani. Ahogy jelezte is a polgármester úrnak, azok a feladatok, amire ő is utalt, 
ezeket felül kell vizsgálni, illetve csökkenteni kell, amihez normatíva nem kapcsolódik, 
azoknak a feladatoknak a számát kell visszább venni. Ilyen értelemben ez a szakköröket, 
stb. érinti, ami plusz, finanszírozást nem kap. Valószínű ezeket a feladatokat úgy fogják 
ellátni, mint eddig, mert a kollégák eddig is ingyen végezték ezt a munkát. 
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, erre gondolt. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy az általános iskolában hány diák és hány pedagógus van, 
kifejezetten a kunhegyesi tagintézményekre gondolva. 
 
Szabó István igazgató válasza, 53 pedagógusuk van és a diák száma 600 fölött van. Pontos 
számot erre vonatkozóan most nem tud mondani, mert a szakiskolai tagozat miatt folyama-
tos változás van.  
 
Nagy Kálmán további kérdése, hogyan oszlik meg az alsó és felső tagozat. Olvasta az 
előterjesztésben, hogy radikális volt a csökkenés, négy 8. osztály helyett két első osztály 
lesz. Az elkövetkezendőkben mi várható. 
 
Szabó István igazgató válasza, a tendencia az, hogy az egy osztály felé haladnak. Jövőre, 
szeptembertől három 8. osztály lesz, később már egy-egy osztály van. A Kossuthban már 
egy évfolyamon egy osztály van.  
 
Nagy Kálmán tudja, hogy már most rengeteg az áttanítás, de még mindig megvan a két 
iskola között a különbség tétel, holott egy intézmény. Ha csak azt nézi, hogy csak a Kos-
suthban mennyien vannak az egy osztályra évfolyamonként, a Kossuthban mennyien van-
nak az egy osztályra évfolyamonként, erre vonatkozóan van-e pontos kimutatás.  
 
Szabó István igazgató sejti mire gondol Nagy Kálmán igazgató, nem úgy kell tekinteni, 
hogy Kossuth 8 általános mennyi, hanem a Kossuth a szakiskolai tagozattal és az általános 
iskolai tagozattal. Ott 27 fő van, de a 27 főből áttanítások vannak, illetve vannak gyes-n 
lévők, akinek a helyén megbízási szerződéssel látják el a feladatot. 26 fő a Dózsában van.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, két nem-
leges szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
157/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeiben történő bérmegtakarításról. 
 

1. A Képviselőtestület elrendeli 2010. szeptember 1-től a Kunhegyesi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
kunhegyesi tagintézményében 4 fő bérének megtakarítására vonatkozóan 
intézkedési terv kidolgozását. 
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Határidő: 2010. augusztus 2. 
Felelős: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
  Intézmény és Szakiskola igazgatója 
 

2. A Képviselőtestület elrendeli 2010. szeptember 1-től Kunhegyes Város Pol-
gármesteri Hivatalában 2 fő bérének megtakarítására vonatkozóan intézke-
dési terv kidolgozását. 
Határidő: 2010. augusztus 2. 
Felelős: Jegyző 
 

3. Az 1.) és 2.) pont szerinti intézkedési tervek végrehajtására előterjesztés ké-
szül a Képviselőtestület következő soros ülésére. 
Határidő: 2010. augusztus 10. 
Felelős: Jegyző 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Településfejlesztési Koncepciójának jó-
váhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a településfejlesztési koncepcióról 
szól, amit a Városfejlesztési Bizottság véleményezett. 
 
Metzinger Ferenc tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Városfejlesztési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egy ponton kiigazítást javasolt. Az első oldalon, mindjárt a 
bevezetés oldalán a harmadik bekezdésben nem Szentes, hanem Kunhegyes város telepü-
lésfejlesztését kívánja az előterjesztés taglalni. Egyébként tartalmi részére vonatkozóan 
reálisnak találja a bizottság a swot analízist, illetve az abban megfogalmazott gondolatokat, 
az abból kiinduló hosszú- és középtávú célokat is. Összességében a bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek. 
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Kun Istvánné megkérdezi, ki készítette ezt a tervet. Tulajdonképpen a Szentes városé lett 
adaptálva – kérdezi. Van benne néhány olyan dolog, ami nem biztos, hogy Kunhegyesre 
annyira jellemző. A tömegközlekedéssel kapcsolatban többször felmerült olyan, ami miatt 
kétségei vannak. Ezt tüzetesen át kellett volna olvasni, és ha már adaptálnak valamit – ami 
nem baj, de ami nem Kunhegyesre vonatkozik, azokat a szavakat egyértelműen kihagyni 
belőle. Emiatt számára nagyon furcsa. Maga az olvasata, mert jobban oda tudja képzelni 
Szentes városát, mint Kunhegyest. 
 
Metzinger Ferenc válasza, Markóth Imre megbízott főépítész volt a segítségükre. Nyilván 
átemelte, biztosan, de a tömegközlekedésre a bizottság is reflektált. Azt vegyék olybá, 
hogy az vonatkozik a távolsági közlekedésre. Gyakorlatilag abban a szövegkörnyezetben, 
amelyben el van helyezve, azt a megfogalmazást erősíti, hogy ezekre kell hangsúlyt is fek-
tetni. Felmerült már a bizottsági megbeszélések kapcsán, hogy most már egy Törökszent-
miklós, Szolnok távolsága munkavállalás szempontjából nem távolság. Ilyen értelemben 
lehet, hogy nem szerencsés a tömegközlekedés megfogalmazás, hanem inkább a távolsági 
közlekedés, vagy más, de úgy gondolták, hogy abban a szövegkörnyezetben nem olyan 
mértékű forgalomzavar.  
 
Kun Istvánné elmondja, a swot analízisben is benne van, hogy a város gondjai, bajai ösz-
szegyűjtésre kerültek, de azt nem tudja, hogy hol és milyen formában történt ez. 
 
Metzinger Ferenc válasza, korábban volt egy integrált városfejlesztési stratégia és már az 
az anyag is részletesen, bőven foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Onnan is lettek átemelve 
dolgok. A településfejlesztési stratégia, ami a swot analízis után található Kunhegyes Vá-
ros Településfejlesztési Tervéből lett összeollózva, Kunhegyes Város Környezetvédelmi 
Programjából, Kunhegyes Város Gazdasági Programjából, Kunhegyes Város Befektetés-
ösztönzési Stratégiájából, Településrendezési Tervből, JNSZ Megyei Területfejlesztési 
Stratégiai Programjából, Kistérségi Integrált Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környe-
zetgazdálkodási Programból lettek kiemelve ezek a részek, melyek itt sűrítve vannak.  
 
Kun Istvánné a koncepcióval kapcsolatban nincs ellenvetése, csak ha ilyet elfogadnak, 
akkor azt valakinek szó szerint, mondatok szerint tételesen át kellene nézni. Ez nem egy-
két időszakra szól, egy hosszabb távú dolog, és észrevett néhány olyan dolgot, ami nem 
igazán helyén való. Ha más olvassa, más is észre fogja venni.  
Nincs gond azzal, hogy adaptálnak, hisz a számítógép világában ez az elfogadott módszer, 
csak akkor egy valakinek tételesen végig kellene nézni és kijavítani, ha szükséges, hogy 
tényleg Kunhegyesre vonatkozzon.  
 
Szabó András polgármester a képviselő asszonynak igazat ad, a számítógép világában 
nagyon egyszerű egy másik település koncepcióját átültetni.  
 
Kun Istvánné úgy gondolja, ha ezt valaki szó szerint elolvassa, ő maga ezt megtette, úgy 
érezte, hogy inkább Szentes, mint Kunhegyes. Arra választ kapott, hogy ki készítette, csak 
arra volt kíváncsi, hogy kunhegyesi, vagy sem az illető, egy olyan valaki, aki kívülállóként 
megpróbálta adoptálni az egészet.  
 
Szabó András polgármester miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
158/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladat- és jogkörében eljárva a mel-
lékelt formában „Kunhegyes Város Településfejlesztési Koncepció”-ját 

 
jóváhagyja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János költségvetési csoportvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Kiszelovics és Tsa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. 
9. Markóth Imre mb. főépítész 
10. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok ellátására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
13/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem pályázatához kapcsolódóan a pro-
jektmenedzseri feladatok ellátásáról kell dönteni. Az erre felhasználható összeget már el-
fogadta a képviselőtestület. Az ajánlatok közül úgy látja, hogy a Tiszafüredi Városfejlesz-
tési Kft. adta be a legjobb ajánlatot.  
 
Dienes Attila megkérdezi, a jelenlegi projektmenedzser miért nem vállalja a feladatot. 
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Szabó András polgármester válasza, eddig ezt a feladatot a pályázatból lehetett finanszí-
rozni, ez most június 30-ával lejárt. A VÁTI azt az információt adta, hogy a továbbiakban 
nem kötelező, de javasolt. A feladatot Gabi csinálta, de elég sok munkája van egyéb pályá-
zatokkal kapcsolatban is és ezért próbálták kívülállóval pályáztatni. A másik két település-
sel egyeztetve lett, meg is egyeztek a költségek megosztását illetően és most erről a képvi-
selőtestületnek kell dönteni. 
 
Dienes Attila megjegyzi, eddig ez nem került pénzbe, de most a sok spórolással, az ön-
kormányzat rossz pénzügyi helyzetére tekintettel a zárt ülésen tárgyalják a működésre pénz 
kiváltását. Ezt miért nem tudják házon belül megoldani – kérdezi. 
 
Szabó András polgármester válasza, nem tudják házon belül megoldani, nagyon leterhelt 
az a két fő, aki ezzel foglalkozik. Ha nincs ez a team, akkor sokkal többe kerülhetne ez az 
egész. Így is nagyon sok a hibalehetőség, szigorúan büntetik, ha hibát követnek el. Nagyon 
nehezen jönnek az EU-s pénzek, sok helyen húzzák az időt. 
 
Kun Istvánné megkérdezi, ki volt a korábbiakban a projektmenedzser. Olvasta, hogy a 
továbbiakban nem vállalta. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy Répászky Gabriella.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi a képviselőtestület tagjaitól, láttak-e már EU-s pályázat elszá-
molását. Most zártak le egy 15 millió forintos pályázatot. Egy 15 milliós pályázatban öten 
dolgoztak munka mellett, mind az öten vért izzadtak. Legalább nyolcszor vágták vissza, 
pedig kitűnő gazdasági szakemberek – a 15 milliós pályázatnak bizonyos részeit. Ha forint 
fillérre nem az szerepelt a számlán, ami a projektben elő volt írva, azt könyörtelenül visz-
szadobták. Amikor ez után aláírta az 58 milliós pályázatot azt mondta a pályázatkezelő, 
mondja meg a munkatársainak, arra készüljenek fel, hogy sírva fognak fakadni az elszámo-
lásnál. Azt gondolja, hogy egy 500 milliós pályázatnál az 1 millió forint olyan összeg, amit 
rá kell áldozni annak érdekében, hogy egyáltalán lehívható legyen az összeg, mert ha nem 
pontos az elszámolás nem lesznek lehívhatók ezek a pénzek.  
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. árajánlatát fogadják el és bízzák meg a 
feladattal.  
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
159/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes  „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című, 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri 
feladatok ellátásáról. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok: 
 
- a projekt folyamatos koordinálása a fenntartási időszak végéig, 
- projekt előrehaladási jelentések, szükség esetén változás bejelentések és 

szerződésmódosítási dokumentumok elkészítése, záró előrehaladási jelen-
tés, valamint fenntartási jelentés elkészítése, 

- részvétel a pénzügyi elszámolások, záró pénzügyi elszámolás elkészítésé-
ben, 

- kapcsolattartás a támogató intézményrendszerével, 
- külső-, belső monitoring biztosítása 

 
ellátásával megbízza 

 
Tiszafüredi Városfejlesztési Kft-t 

(székhelye: 5350 Tiszafüred, Fő u. 1., képviseli: Hangodi Krisztina ügyve-
zető). 

 
A bruttó megbízási díj: 680.000 Ft, azaz: Hatszáznyolcvanezer forint. 
 
Tiszagyenda projektarányosan 16,03 % 109.004 Ft 
Tiszaroff projektarányosan 17,84 % 121.312 Ft 
Kunhegyes projektarányosan 66,13 % 449.684 Ft 
 
A projektmenedzseri feladat ellátásának projektarányos költségét Kunhegyes 
Város Önkormányzata a 2010-2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban hozott 120/2010. (VI.15.) Kt. ha-
tározatában a Projektmenedzsment – 1 fő projektmenedzser megbízási díjára 
vonatkozó részét hatályon kívül helyezi. 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szerződés megkötésére. 
 
 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth u. 7. 
7. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. 5000 Szolnok, Kossuth u. 

2. 
8. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.  
9. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai 
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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11. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
12. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
13. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
14. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
15. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget Hrsz. 

9688/4. 
16. Project Expert Kft. 4800 Vásárosnamény, Ilki út 19. 
17. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
13/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előző testületi ülésen döntöttek az új Szociális 
Intézmény tervezési díjáról. A ma délelőtt megtartott Többcélú Társulási ülésen igényként 
merült fel, hogy a tervezés díját át kellene utalni a társulás számlájára, mert azt nem tudják 
megelőlegezni.  
 
Nagy Kálmán kérdezi, az újonnan megvalósuló intézményben az Idősek Napközi Otthona 
lesz elhelyezve és ezen kívül más szociális szolgáltatást fog-e ellátni. A Családsegítő Köz-
pont és Gyermekjóléti Szolgálat is eléggé mostoha körülmények között van, bár nem túl 
régen lett felújítva, ez az egység nem kerülhetne-e ott elhelyezésre. Lehet, sokkal jobb len-
ne, ha egységes szerkezetben lehetne ezt a szolgáltatást ellátni. Mielőtt még a tervezésre 
kerülne a sor, érdemes lenne átgondolni hogyan lehetne ott egy egységben elhelyezni az 
intézményt. 
 
Szabó András polgármester véleménye szerint erre nincs lehetőség, de felkéri Répászky 
Gabriellát a pontos információkról tájékoztassa a képviselőtestületet. 
 
Répászky Gabriella elmondja, az első tervezési időszakon túl vannak, mert az engedélyes 
terv rendelkezésre áll. Az elmúlt ülésen hozott a képviselőtestület egy olyan döntést, hogy 
a kiviteli tervek is elkészülhetnek. Akkor, amikor a pályázat első időszakában döntés szüle-
tett arról, hogy az Öregek Napközi Otthona kerüljön elhelyezésre ott, akkor a tervezés ab-
ban a fázisban csak erről az egységről szólt és az a pénz, ami erre ráfordítható, ezt a fel-
adatellátást eredményezte.  
Ha a kiviteli terv elkészül, gondolja annak nincs akadálya, készüljön egy ismételt felmérés 
hogyan helyezhető el benne további egység, vagy bármilyen szociális szolgáltatás. Jelen 
pillanatban a terv ezt nem engedi, de nyilvánvalóban szakértő ember felülvizsgálata szük-
séges.  
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a szóban előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja: 
 



26 
 

160/2010. (VII.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
tervezői díj megelőlegezéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva – az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
1. A Képviselőtestület az ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító számú, 

„Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve család-
segítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kun-
hegyes településeken” című pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek készíté-
séről szóló szerződések megkötéséhez vállalja, hogy a Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulása részére az 1.140.000 Ft összegű tervezői díjat előre 
megfinanszírozza. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
teendők elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 16 óra 50 perckor bezárja. 

 
Kmf. 

 
 
 

Dr.Pénzes Tímea jegyző távollétében 
       helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
S z a b ó    András      B a r t a    Ferenc  
polgármester      aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/824/23/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. július 6-án megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 13. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
 
Rendelet 

száma 
Rendelet tárgya Kódszám 

16/2010. a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkormány-
zati rendelet módosítása 

B 1 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

145/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő telepü-
lésfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyá-
ban feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

146/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő telepü-
lésfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

147/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő telepü-
lésfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyában 
feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról 

D 5 

148/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkcióbővítő telepü-
lésfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP-5.1.1/G-09-

D 5 
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2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

149/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

150/2010. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő 
településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításá-
hoz szükséges projektmenedzsment kiválasztásához 

A 15 

151/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A TIOP-1.1.1/09/1 
azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftve-
rek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyá-
ban feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

152/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A TIOP-1.1.1/09/1 
azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftve-
rek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

153/2010. víziközmű társulati kölcsön visszafizetésének átütemezéséről Z 1 
154/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 

nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek 
felújítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 
azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-
mal kötött Vállalkozási szerződés kiegészítéséről 

A 15 

155/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új torna-
termének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővíté-
se” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályá-
zat keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására kötött szer-
ződés módosításáról 

A 15 

156/2010. az új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő 
településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításá-
hoz szükséges könyvvizsgáló kiválasztásához 

A 15 

157/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeiben történő 
bérmegtakarításról 

Z 1 

158/2010. Kunhegyes Város Településfejlesztési koncepciójának jóvá-
hagyásáról 

K 7 

159/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes  „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek 
felújítása, bővítése” című, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 
azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri 
feladatok ellátásáról 

A 15 

160/2010. tervezői díj megelőlegezéséről A 15 
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